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1. První jednání soutěžního workshopu
První jednání soutěžního workshopu proběhlo dne 11.05.2015. Záznam z tohoto jednání je
přílohou č.1 tohoto protokolu.
2. Losování pořadí prezentací na druhém workshopu
Losování pořadí prezentací proběhlo dne 25.05.2015. Záznam o tomto losování je přílohou
č.2 tohoto protokolu.
3. Druhé jednání soutěžního workshopu
Druhé jednání soutěžního workshopu proběhlo dne 28.05.2015 v hlavním sále A na IPR
Praha. Záznam z tohoto jednání je přílohou č.3 tohoto protokolu.
4. Jednání poroty o podnětech z druhého jednání soutěžního workshopu
Toto jednání se uskutečnilo 29.05.2015 v Café Továrna – kavárně muzea staré čistírny
odpadních vod. Záznam z tohoto jednání je přílohou č.4 tohoto protokolu.

5.

Losování pořadí prezentací na třetím workshopu

5.1. 10.6.2015 proběhlo losování o pořadí prezentací jednotlivých účastníků na třetím
setkání workshopu.
Losování provedl sekretář soutěže Ing. arch. Petra Hrubešová na IPR Praha v místnosti č. 411.
Bylo provedeno papírovou formou, vložením čísel jednotlivých účastníků, která jim byla
přidělena při přezkoušení, do neprůhledných složených obalů. Následně náhodným tahem
bylo pořadí určeno. Losoval: Ing. arch. Petra Hrubešová za přítomnosti přezkušovatele
soutěžního workshopu Ing. arch. Michaely Kloudové a Ing. arch. Lenky Slívové.
Informace o pořadí prezentací byla zaslána elektronickou poštou všem účastníkům
soutěžního workshopu.
Pořadí bylo určeno takto:
PREZENTACE
12.6.2015
5
6
10
4

ČAS
9:10 – 9:40 MgA. Ing arch. Michal Fišer
9:40 ‐ 10:10 D3A spol. s.r.o.
10:30 –11:00 Projektil architekti s.r.o.
Atelier zahradní a krajinářské architektury
11:00 –11:30 Sendler, Ing. Zdeněk Sendler

2
11:30 –12:00 Pelčák a partner s.r.o.

6.

Setkání s veřejností a představení procesu workshopu

Setkání s veřejností proběhlo dne 11.06.2015. Záznam z tohoto setkání je přílohou č.8 tohoto
protokolu.
7.

Převzetí návrhů/řešení – Přezkoušení

7.1. V souladu s čl. 4 d) Podmínek soutěžního workshopu „Koncepce celkového
krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí“ proběhlo převzetí řešení/návrhů
v termínu 10. 6. 2015 v 10:00. Místem osobního předání i doručení poštou byla podatelna
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
Celkem bylo doručeno v určeném čase 5 řešení/návrhů. Žádosti byly při převzetí označeny
pořadovým číslem, časem přijetí a datem. Přehled je součástí dokumentace soutěžního
workshopu.
7.2. Přezkoušení žádostí o účast v soutěžním workshopu provedly Ing. arch. Petra
Hrubešová, Ing. arch. Michaela Kloudová a Ing. arch. Lenka Slívová 10. 6. 2015. Při
přezkoušení byly sledovány formální náležitosti návrhů, rámcové dodržení soutěžního úkolu
a uvedení těch částí návrhu, které jsou nad rámec požadavků soutěžních podmínek a neměly
by být tudíž posuzovány. Přezkušovatelky soutěžních návrhů přezkoušely celkem 5

návrhů/řešení. Podrobnosti přezkoušení jsou uvedeny v samostatných tabulkách, které jsou
vedeny jako příloha č. 2 tohoto protokolu o přezkoušení a jsou k nahlédnutí u zadavatele.
7.3.

Závěry přezkoušení jsou následující:

Zásadní obsahové či formální nedostatky nebyly zjištěny u žádných žádostí. U ostatních
návrhů byly zjištěny dílčí formální nedostatky:
1) Drobné nedostatky u předepsaného vzhledu obálky:
‐ č.5 MgA. Ing. arch. Michal Fišer – chybí přelepení obálky proti vniknutí.
‐ č.10 Projektil architekti s.r.o. – chybí razítko/podpis na obálce.
2) Grafická část – chybí předepsané panely ve zmenšeném formátu (350 x 500 mm)
‐ č.2 Pelčák a partner s.r.o.
3) Grafická část – chybí předepsané součásti soutěžních panelů:
‐ č.2 Pelčák a partner s.r.o.
na panelu č. 2 chybí „Ukázka užití design manuálu – zákres do fotky min. 1x“
‐ č.5 MgA. Ing. arch. Michal Fišer – na panelu č.3 (P3)
‐ chybí „Celkové schéma ve zvoleném měřítku“, místo předepsaných
min 2 klíčových řezů je zde pouze jeden
‐ chybí „další zákresy do fotografií, vizualizace nebo 3d důležité pro
pochopení návrhu a konceptu“
‐ č.4 Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler, Ing. Zdeněk Sendler –
na panelu č.2 (P2)
‐ je vyobrazena většina prvků design manuálu
‐ chybí rozsah a struktura dokumentu (pozn. informace poskytují
dostatečný přehled o přístupu)
na panelu č.3 (P3)
‐ chybí „alespoň dva klíčové řezy“
na panelu č.4 (P4)
‐chybí „Zákresy do fotografií, vizualizace nebo 3D důležité pro
pochopení návrhu.“
‐ č.6 D3A spol. s. r. o.
na panelu č.3 (P3)
‐ chybí „další zákresy do fotografií, vizualizace nebo 3D důležité pro
pochopení návrhu.“
4) Textová část – chybí uvedená předepsaná témata:
‐ č.2 Pelčák a partner s.r.o. ‐ V textu chybí popis design manuálu, je však
kompletně umístěn na panelu č. 2.
5) Textová část – text není strukturován dle předepsaných požadavků
‐ č.4 Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler, Ing. Zdeněk Sendler –
Úvod na 1 x A4 zcela chybí, některá témata z úvodu jsou popsána
v následujícím textu, chybí však shrnutí z celkového krajinářského a
architektonického pohledu a případné zdůvodnění nedodržení zadání.
V návazném textu chybí popis k design manuálu a managementu a správě
území.

‐

8.

č.6 D3A spol. s. r. o. – Úvod i všech 5 předepsaných témat je popsáno na první
stránce. Na dalších stránkách je textová zpráva dle uvážení autora. Veškeré
obsahové náležitosti splňuje.

Jednání – III. Workshop, výběr vítězného týmu

8.1. Účastníci jednání
Zasedání se zúčastnili tito členové poroty:
Till Rehwaldt (krajinářský architekt Německo) ‐ předseda poroty nezávislý
RNDr. Jiří Sádlo, CSc. ‐ řádný člen poroty nezávislý
Ing. arch. Petr Hlaváček ‐ řádný člen poroty závislý
PhDr. Richard Biegel, Ph.D ‐ řádný člen poroty závislý
RNDr. Jana Plamínková ‐ řádný člen poroty závislý
Doc. Ing. arch. Radek Kolařík – náhradník poroty nezávislý
Ing. arch. Tomáš Drdácký ‐ náhradník poroty závislý
Jednání se dále účastnili:
Ing. arch. Petra Hrubešová – sekretář soutěžního workshopu
Ing. Štěpán Špoula – krajinářský architekt – odborník soutěžního workshopu,
člen přípravného výboru soutěžního workshopu
Ing. arch. Marek Kundrata ‐ člen přípravného výboru soutěžního workshopu
Moderátor soutěžního workshopu, nadace Partnerství
A dále účastníci workshopu a přizvaní odborníci – seznam a prezenční listina je součástí
dokumentace soutěžního workshopu
Omluveni:
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová ‐ náhradník poroty závislý
Účastníci workshopu:
Č.2 Pelčák a partner s.r.o. (a tým)
Č.4 Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler, Ing. Zdeněk Sendler (a tým)
Č.5 MgA. Ing. arch. Michal Fišer (a tým)
Č.6 D3A spol. s.r.o (a tým)
Č.10 Projektil architekti s.r.o. (a tým)

8.2. Zahájení jednání a workshopu
8.2.1. Jednání poroty bylo zahájeno v 8:10 diskusí nad výsledky přezkoušení žádostí
Hlasování probíhá ve složení Rehwaldt, Kolařík, Biegel, Sádlo, Hlaváček.
Porota projednala zprávu z přezkoušení návrhů (viz kap.7 Protokolu).
Porota provedla hlasování o dílčích formálních nedostatcích doručených návrhů/řešení.
č. 2, 4, 5, 6 a 10.
Porota hlasovala o tom, zda tyto formální nedostatky vedou k nepochopení návrhů a
budou‐li tyto návrhy tedy dále posuzovány.
Hlasování – Tyto dílčí formální nedostatky nejsou důvodem k nepochopení návrhů:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Porota se shodla, že výpovědní hodnota návrhů není těmito formálními nedostatky snížena.
Pro případné dovysvětlení dílčích částí návrhů porota využije prostor k diskusi během
prezentací jednotlivých účastníků.
Hlasování ‐ Všechny odevzdané návrhy budou dále posuzovány:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

8.2.2. Následovalo zahájení workshopu v 9:02.
Ing. arch. Petr Hlaváček a Štěpán Špoula uvedli soutěžní workshop.
Porota se dále workshopu účastní ve složení Rehwaldt, Kolařík, Biegel, Sádlo, Hlaváček,
Drdácký.

8.2.3. Dále následovaly prezentace jednotlivých účastníků po 20 minutách s následnou
krátkou diskusí.
Pořadí prezentací proběhlo v tomto pořadí (dle bodu č.1 tohoto protokolu)
9:10 – 9:40
9:40 ‐ 10:10

MgA. Ing arch. Michal Fišer
D3A spol. s.r.o.

Dále následovala přestávka 20minut.
Prezentace pokračují v učeném pořadí.
10:30 – 11:00 Projektil architekti s.r.o.
11:00 – 11:30 Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler, Ing. Zdeněk Sendler
11:30 – 12:00 Pelčák a partner s.r.o.
Dále následovala obědová přestávka.

8.2.4. Odpolední část jednání pokračuje v 13:00 hodin
Porota se dále workshopu účastní ve složení Rehwaldt, Biegel, Sádlo, Hlaváček, Plamínková,
Kolařík, Drdácký.
V této části odborníci na danou problematiku postupně představili své komentáře
k jednotlivým návrhům.
Prvním tématem byla Nová vodní linka. Na dotazy odpovídal a projekty komentoval přizvaný
expert Ing. P. Kuba (Sweco Hydroprojekt).
Druhým tématem byla kompenzační opatření. Na dotazy odpovídal a projekty komentoval
přizvaný expert Ing. Jiří Friedl (Povodí Vltavy).
Třetím tématem byl Rámcový plán. Na problematiku z hlediska dopravního odpovídal a
projekty komentoval přizvaný expert IPR Praha Ing. M. Zděradička.
Po této části se z účasti omluvila porotkyně RNDr. Jana Plamínková.
8.2.5. Diskuse poroty
Od 15:30 hodin proběhla diskuse k návrhům.
Porota hlasuje ve složení Rehwaldt, Hlaváček, Biegel, Kolařík, Sádlo.
Porota zahájila diskusi k jednotlivým návrhům. Porota společně prošla všechna předložená
řešení. Na základě diskuze porota vybírala návrh, který se vyznačuje komplexní urbanistickou
a architektonicko‐krajinářskou kvalitou. Z hlediska souladu estetické kvality, kvality základní
myšlenky/konceptu, variability a flexibility využití, zohlednění náročnosti na údržbu a
management území, organizace pohybu, řešení usnadnění přístupu a pohybu ve veřejném
prostoru, řešení mobility a kvality řešení detailu – mobiliáře, osvětlení, použitých materiálů a
povrchů.
Dle podmínek workshopu se může porota rozhodnout o tom, zda na vítězství nominuje
pouze jeden tým nebo doporučí k dopracování 4 řešených témat více týmů. Porota na
základě důkladného prostudování všech prací konstatuje, že úroveň odevzdaných návrhů je
vysoká, velmi profesionální a komplexní. Z tohoto důvodu se porota shodla, že nominuje
jeden tým k dopracování dokumentace všech čtyř témat.
Porota hlasuje o tom, že nominuje jeden vítězný tým:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

Proběhla další diskuse nad všemi předloženými návrhy z hlediska kritérií uvedených ve výzvě
a v podmínkách soutěžního workshopu.

Porota hlasovala o vítězném návrhu z hlediska kvality. Vítězem je tým č. 2 Pelčák a partner,
s.r.o., za účast ve workshopu a splnění všech požadavků zadavatele, účastníkovi náleží
100 000,‐ Kč
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Vítězný návrh je nejpropracovanější a nejcitlivější z hlediska jedinečnosti krajiny Trojské
kotliny. Projekt podporuje proměnlivost krajiny a zároveň přirozeně řeší volný průtok vody za
povodní a přináší do ní děj. Jeho síla je v přirozeném a neskrývaném řešení velkorysých
zásahů.
Dle čl.10 podmínek soutěžního workshopu tomuto návrhu přísluší 100bodů za kritérium
kvality vynásobené váhou daného kritéria 80%, tedy 80 bodů.
Porota hlasuje o pořadí dalších návrhů.
Hlasování ‐ Druhý je tým č. 10 Projektil architekti s.r.o. Za účast ve workshopu a splnění
všech požadavků zadavatele, účastníkovi náleží 100 000,‐ Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Dle čl.10 podmínek soutěžního workshopu porota ohodnotila tento projekt 80% ve vztahu
k vítěznému návrhu v kritériu kvalita. Návrhu tedy přísluší v tomto kritériu 64 bodů.
Hlasování ‐Třetí je tým č. 6 D3A spol. s.r.o. Za účast ve workshopu a splnění všech požadavků
zadavatele, účastníkovi náleží 100 000,‐ Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Dle čl.10 podmínek soutěžního workshopu porota ohodnotila tento projekt 70% ve vztahu
k vítěznému návrhu v kritériu kvalita. Návrhu tedy přísluší v tomto kritériu 56 bodů.
Hlasování ‐ Čtvrtý je tým č. 5 MgA. Ing. arch. Michal Fišer. Za účast ve workshopu a splnění
všech požadavků zadavatele, účastníkovi náleží 100 000,‐ Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Dle čl.10 podmínek soutěžního workshopu porota ohodnotila tento projekt 60% ve vztahu
k vítěznému návrhu v kritériu kvalita. Návrhu tedy přísluší v tomto kritériu 48 bodů.
Hlasování ‐ Pátý je tým č. 4 Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler, Ing. Zdeněk
Sendler. Za účast ve workshopu a splnění všech požadavků zadavatele, účastníkovi náleží
100 000,‐ Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Dle čl.10 podmínek soutěžního workshopu porota ohodnotila tento projekt 50% ve vztahu
k vítěznému návrhu v kritériu kvalita. Návrhu tedy přísluší v tomto kritériu 40 bodů.
Výsledné pořadí stanovila tabulka, kde jsou zohledněna obě kritéria hodnocení, kvalita a
cena. Hodnocení probíhalo dle čl. 10 podmínek soutěžního workshopu.

Tabulka hodnocení:
ČÍSLO
05
06
10
04

02

TÝM
MgA. Ing arch. Michal Fišer
D3A spol. s.r.o.
Projektil architekti s.r.o.
Ateliér zahradní a krajinářské
architektury Sendler, Ing.
Zdeněk Sendler
Pelčák a partner s.r.o.

KVALITA (BODY) CENA (BODY) CENA (KČ) CELKEM BODŮ
48
20,0 1 250 000
68,0
56
19,7 1 270 000
75,7
64
19,7 1 270 000
83,7

40
80

19,6 1 275 000
19,6 1 275 000

59,6
99,6

Tabulka hodnocení potvrdila pořadí odhlasované porotou.
Účastníkem, který získal největší počet bodů je č.2 Pelčák a partner s.r.o.

8.2.6. Obecné hodnocení procesu workshopu a odevzdaných návrhů
Porota kladně hodnotí zvolený postup, kdy se všechny subjekty mohly setkat a podílet se na
upřesnění zadání. Projednávání návrhů již během procesu jejich vzniku vede k jejich
realizovatelnosti a pravděpodobnost pozitivního výsledku je vysoká. Workshop pomohl
zprostředkovat pohled jednotlivých aktérů na území a přiblížil se tak k dohodě o jeho
budoucím využití.
Porota konstatuje, že všechny projekty byly velmi kvalitní. Týmy prokázali vyváženost
v řešení jednotlivých aspektů (např. krajinářské řešení, doprava, technická doporučení).
Přistoupili k řešení krajiny s rozumnou mírou pochopení území a nadstandartní úrovní
porozumění. Každý však ve svém řešení zaujal vlastní osobité stanovisko a strategii.
Workshop tak přinesl široké spektrum možných názorů na rozvoj území a projekty byly
dobrým podkladem pro rozhodování poroty.
Porota si je vědoma, že nalezení nejvhodnějšího řešení musí být společný konsenzus všech
dotčených aktérů v čele s hlavním městem Prahou.

8.2.7. Hodnocení návrhů
Č.2 Pelčák a partner s.r.o. – vítězný návrh
Návrh respektuje prostředí a citlivě reaguje na jedinečnost krajiny Trojské kotliny. Projekt
podporuje proměnlivost krajiny, přináší do ní děj a zároveň přirozeně řeší volný průtok vody
za povodní. Porota konstatuje, že síla návrhu spočívá zejména v přirozeném a neskrývaném
řešení velkorysých zásahů. Kladně je hodnoceno pojetí nové vodní linky.
Přiměřená je také kultivace dopravního řešení nové vodní linky a celkový přístup ke správě a
managementu území. Návrh úprav nové vodní linky je proveditelný.
Porota se shodla, že tento návrh je nejlepší, jednomyslně.
Doporučení poroty vyhlašovateli k vítěznému návrhu:
Porota vyzývá vyhlašovatele, aby se při zadání rozpracování návrhu podrobně věnoval zadání
koncepce dopravního řešení. Porota si je vědoma, že nalezení nejvhodnějšího dopravního
řešení musí být společný konsenzus všech dotčených aktérů v čele s hlavním městem
Prahou.
Doporučení poroty pro jednotlivá témata:
1)






Rámový plán
Prověřit lepší napojení na vodní dopravu
Prověřit koncepci vedení tras a typů MHD s ohledem na optimální zpřístupnění
atraktivních cílů v území
Prověřit umístění parkoviště v místě stávající vodní linky
Propracovat řešení koncepce parkování celého území
Prověřit koncepci prostupnosti území – např. přesné umístění lávek a jejich napojení
a napojení pěších tras

2)

Design manuál
 Věnovat se dále podrobněji architektonickému jazyku území (kombinace materiálů,
mobiliář apod.)
 Zvážit umístění systému edukativních prvků

3)

Kompenzační opatření
 Prověřit při dopracování návrhu dimenze rozvolněné kynety nové vodní trasy tak, aby
ostrov nebyl velmi silně rozdělen na dvě části.
 Prověřit možnost umístění ploch s navigací v okolí navrženého průlehu, které by
zmírnili riziko živelného chování rozvodněné řeky

4)

Nová vodní linka
 Zvážit práci s hranou a fasádou objektu nové vodní linky a celkové odstranění valu.
 Fasáda by měla odpovídat formě adekvátní kvalitám přírodního prostředí. Porota
předpokládá revizi materiálového a tvarového a krajinářsko‐architektonického řešení
všech nadzemních objektů.

 Dopracovat koncepci veřejné přístupnosti a řešení bezpečnosti střechy
(např. doplnění přístupů a nástupů na střechu nové vodní linky)
 Prověřit práci s velkým měřítkem střechy nové vodní linky – např. umístění solitérních
dřevin, které poskytnou stín
 Prověřit technickou připravenost pro příležitostné využití střechy
 Rozpracování možností využití střechy nové vodní linky (např. neorganizovaná
rekreace, pastva, příležitostné využití)
 Prověřit dopravní řešení s cílem minimalizovat množství obslužných komunikací na
nezbytnou míru
 Prověřit provedení střechy na objektu hrubého a mechanického předčištění

Č.10 Projektil architekti s.r.o.
Síla návrhu spočívá v řešení okolí ostrova a pečlivé analýze území. Porota si u autorů cení
pochopení genia loci řešeného území a citlivě vybraných míst, které autoři zobrazují
v návrhu. Zachování prostorové jednoty ostrova a zachování charakteru, který získal regulací
řeky před sto lety, porota vnímá jako silné gesto. Vytvoření velké rozlehlé krajiny uprostřed
dvou řek. Nicméně porota je přesvědčena, že zachování celistvosti ostrova je v rozporu s
dynamikou říční krajiny, která se neustále proměňuje. Pokud je někde v Praze místo, kde je
možné vrátit se k dynamičnosti, je to právě tady. Trasování cest nezohledňuje účelnost vazeb
v území. Navržená kompenzační opatření ve formě snížení části ostrova krytého náspem
lávky by vytvořilo sedimentační prostor, který by se rychle zazemnil.
Kladně je hodnocena práce s hranou ostrova a objektu nové vodní linky. Rozdílný přístup na
severní a jižní hraně, její krajinné a urbánní pojetí. Pozitivum projektu je také navržená
extenzivní zeleň na střeše. Pozitivem je edukativní pojetí fasády nové vodní linky.
Č. 6 D3A spol. s.r.o.
Porota vyzdvihuje odvážnost a otevřenost tohoto návrhu. Jako jedno z pozitiv je celkové
pojetí a náhled na celé území v delším časovém horizontu. Porota hodnotí kladně detailní
řešení okolí Císařského mlýna a navržená propojení. Jako přínos projektu hodnotí ověření
skutečnosti, že rekreační území lze obsloužit dobře zejména pomocí veřejné dopravy (např.
navržené vaporetto). Vybudování lanovky není z hlediska efektivity adekvátním řešením.
Jako negativum porota uvádí umístění okružní křižovatky v severním cípu ostrova. Toto
území se stává spolu s umístěným parkovištěm složitým a nepřehledným uzlem, který je
stísněn v cípu ostrova. Komplikace porota spatřuje v uvažovaném přemístění haly pro koně a
její následné umístění, kde by byla nevhodně vystavena většímu riziku z hlediska povodní.
Navržená jezera za drahou v parku Stromovka by byla nepřijatelná z hlediska statiky trati.
Monofunkční využití střechy nové vodní linky pro koně není vhodné.
Zajímavý je pohled na možnost využití stávající vodní linky, který otevírá otázku budoucího
využití průmyslového areálu.
Autoři komplexně přistoupili k řešení design manuálu.

Č.5 MgA. Ing. arch. Michal Fišer
Předností tohoto návrhu je celkové vnímání krajiny jako systému a komplexní dopravní
řešení. Zejména napojení ze strany Bubenče a umístění záchytných parkovišť také do této
části řešeného území a propojení ulice Papírenská. Dobře myšlená idea propojení Dejvic,
Bubenče a ostrova je však oslabena fragmentalizací vazeb. Porota rovněž oceňuje odvážný
přístup a prověření obslužnosti území pomocí nekonvenčních druhů dopravy. Nicméně
navržený dopravní systém je příliš intenzivní. Navržená pěšina podél přírodní památky Pecka
by mohla být novým atraktivním pěším propojením.
Porota kladně hodnotí propracovanost řešených prvků design manuálu.
Za slabinu projektu porota považuje řešení vodohospodářských kompenzačních opatření.
Navržené zásahy do areálu Zoo jsou nerealistické a jezírka na Císařském ostrově nejsou
z hlediska protipovodňové ochrany vhodným řešením.
Na řešení objektu nové vodní linky je sympatické přiznání tohoto objektu v krajině. Autoři
však nespecifikují svou představu, co se má stát s odkrytou několikasetmetrovou zdí.
Zajímavá a podnětná je myšlenka nepřístupnosti centrálního prostoru střechy a vytvoření
vnitřního světa biotopu. Obavy však vzbuzuje navržený vodní režim, který není dle názoru
poroty udržitelný.
Č.4 Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler, Ing. Zdeněk Sendler
U tohoto návrhu porota oceňuje pečlivé, podrobné a komplexní řešení dopravního systému
celého území. Dále porota oceňuje podněty: využití stávajících lávek a mostů a jejich pečlivé
propojení cestami, umístění kotviště v severním cípu ostrova. Sporné je umístění nové lávky,
kterou autoři situují nad nejširší část koryta Vltavy. Autoři prokázali velmi dobrou znalost
území, což se projevilo v širokém prostorovém pojetí krajinářského řešení. Sympatické je
odstranění duplikované cesty na jižní straně nové vodní linky.
Systém tůní je při své nesporné dekorativnosti vodních prvků trvale neudržitelný.
Navržený design nové vodní linky je kombinací mnoha prvků (technických prvků a křivek).
8.2.8. Doporučení poroty k soutěžnímu workshopu
Doprava a prostupnost
Pro vyřešení dopravních problémů Trojské kotliny je potřeba využít všech potenciálů, které
území nabízí. Vhodným nástrojem by mohl být dopravní generel Trojské kotliny, který by
zohledňoval jak situaci běžného provozu, tak provoz ve špičkách. Velmi důležitou součástí
tohoto generelu musí být také diverzifikace parkovišť a návrh obslužnosti pomocí
nekonvenčních druhů dopravy. Most do stávající vodní linky musí být veřejně přístupný.
Zoo
Zoo je hlavním návštěvnickým cílem Trojské kotliny. Je třeba zohlednit mnoho vzájemných
souvislostí jako je protipovodňová ochrana, vstupy, návaznost areálu na okolí, prostupnost
území, vztah k botanické zahradě a nová tramvajová linka. Porota doporučuje zpracovat
podrobný generel zoologické zahrady, který by zohledňoval všechna tato hlediska a
umožňoval koncepční přístup a vhodné začlenění areálu do celého území.
Jednání bylo ukončeno v 19:30.

9.

Přílohy protokolu soutěžního workshopu

9.1. Příloha č.1 – Záznam z prvního jednání soutěžního workshopu 11.5.2015
9.1.1. Jednání
Účastníci jednání
Zasedání se zúčastnili tito členové poroty:
Till Rehwaldt (krajinářský architekt Německo) ‐ řádný člen poroty nezávislý
PhDr. Richard Biegel, Ph.D ‐ řádný člen poroty závislý
RNDr. Jiří Sádlo, CSc. ‐ řádný člen poroty nezávislý
Ing. arch. Tomáš Drdácký ‐ náhradník poroty závislý
Doc. Ing. arch. Radek Kolařík – náhradník poroty nezávislý
Ing. arch. Petr Hlaváček ‐ řádný člen poroty závislý
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová ‐ náhradník poroty závislý
Jednání se dále účastnili:
Ing. arch. Petra Hrubešová – sekretář soutěžního workshopu,
Ing. arch. Michaela Kloudová – přezkušovatelka soutěžního workshopu
Ing. Štěpán Špoula – krajinářský architekt – odborník soutěžního workshopu,
člen přípravného výboru soutěžního workshopu
Ing. arch. Marek Kundrata ‐ člen přípravného výboru soutěžního workshopu
Moderátor soutěžního workshopu, nadace Partnerství
A dále účastníci workshopu a přizvaní odborníci – seznam a prezenční listina je součástí
dokumentace soutěžního workshopu k nahlédnutí u zadavatele
Omluveni:
RNDr. Jana Plamínková ‐ řádný člen poroty závislý
Účastníci workshopu:
Č.2 Pelčák a partner s.r.o. (a tým)
Č.4 Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler, Ing. Zdeněk Sendler (a tým)
Č.5 MgA. Ing. arch. Michal Fišer (a tým)
Č.6 D3A spol. s.r.o (a tým)
Č.10 Projektil architekti s.r.o. (a tým)
9.1.2. Před zahájením zasedání podepsali porotci, přezkušovatelé a sekretář soutěžního
workshopu prohlášení o nestrannosti při rozhodování.
Tyto dokumenty jsou součástí dokumentace soutěžního workshopu.
9.1.3. Zahájení zasedání/workshopu
9.1.3.1.

Jednání bylo zahájeno v 9:10 hodin.

Na počátku jednání byli účastníci workshopu a účastníci zasedání uvedeni do problematiky
území prostřednictvím přednášek přizvaných odborníků a zástupců zadavatele soutěžního
workshopu. V prvním bloku přednášek se jednalo o:
Vysvětlení postupu a cíle soutěžního workshopu, přednášky mobilita, koncepce pražských
břehů a přírodní procesy v nivě.
Dále následovala přestávka.
9.1.3.2.

Jednání pokračuje v 11:05 hodin

Následoval další blok přednášek přizvaných odborníků a to:
Povodně, revitalizace, revitalizace strouha, královská obora, krajinářské řešení NVL.
9.1.3.3.

Dále následovala prohlídka území

Přizvaní odborníci p. Biegel, p. Just, p. Sádlo, p. Špoula představili území z hlediska historie a
krajiny.
9.1.3.4.

Dále jednání pokračovalo moderovanou diskusí v 15:20

V rámci diskuse se přešlo k dotazům účastníků.
9.1.3.5.

Dále jednání pokračovalo moderovanou diskusí, ke které se připojila veřejnost
v 17:00

Z této diskuse vzešel závěr:
Celá Trojská kotlina, která si zaslouží pozornost jako celek, nikdy nebyla řešena. Nová vodní
linka je pouze částí ostrova a pouze menší částí řešeného území.
V rámci koncepčního postupu na začátku bylo stanoveno, že nová vodní linka bude zakrytá.
Kdyby byl proces zastaven, hl. m. Praha přijde o velkou spoustu peněz. Projektem nové vodní
linky se nekončí a je velmi potřeba koncepce.
Je důležité se zamyslet, jak by se mohla čistička dále rozvíjet.
Záznam z obou diskusí je přílohou č. 7 tohoto protokolu.

Jednání bylo ukončeno v 19:15.

9.2. Příloha č.2 – Losování pořadí prezentací na druhém workshopu
9.2.1. 25.5.2015 proběhlo losování o pořadí prezentací jednotlivých účastníků na druhém
setkání workshopu.
Losování provedl sekretář soutěže Ing. arch. Petra Hrubešová na IPR Praha v místnosti č. 411.
Bylo provedeno papírovou formou, vložením čísel jednotlivých účastníků, která jim byla
přidělena při přezkoušení, do neprůhledných složených obalů. Následně náhodným tahem
bylo pořadí určeno. Losoval: Ing. arch. Petra Hrubešová za přítomnosti přezkušovatele
soutěžního workshopu Ing. arch. Michaely Kloudové.
Pořadí bylo určeno takto:
PREZENTACE
28.5.2015
2
5
10
6

Pelčák a partner s.r.o.
MgA. Ing. arch. Michal Fišer
Projektil architekti s.r.o.
D3A spol. s.r.o

Atelier zahradní a krajinářské architektury
4 Sendler, Ing. Zdeněk Sendler

9.3. Příloha č.3 – Druhé jednání soutěžního workshopu
9.3.1. Jednání
Účastníci jednání:
Zasedání se zúčastnili tito členové poroty:
Till Rehwaldt (krajinářský architekt Německo) ‐ řádný člen poroty nezávislý
RNDr. Jiří Sádlo, CSc. ‐ řádný člen poroty nezávislý
Ing. arch. Petr Hlaváček ‐ řádný člen poroty závislý
Doc. Ing. arch. Radek Kolařík – náhradník poroty nezávislý
Ing. arch. Tomáš Drdácký ‐ náhradník poroty závislý
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová ‐ náhradník poroty závislý
Jednání se dále účastnili:
Ing. arch. Petra Hrubešová – sekretář soutěžního workshopu
Ing. Štěpán Špoula – krajinářský architekt – odborník soutěžního workshopu,
člen přípravného výboru soutěžního workshopu
Ing. arch. Marek Kundrata ‐ člen přípravného výboru soutěžního workshopu
Moderátor soutěžního workshopu, nadace Partnerství
A dále účastníci workshopu a přizvaní odborníci – seznam a prezenční listina je součástí
dokumentace soutěžního workshopu
Omluveni:
RNDr. Jana Plamínková ‐ řádný člen poroty závislý
PhDr. Richard Biegel, Ph.D ‐ řádný člen poroty závislý
Účastníci workshopu:
Č.2 Pelčák a partner s.r.o. (a tým)
Č.4 Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler, Ing. Zdeněk Sendler (a tým)
Č.5 MgA. Ing. arch. Michal Fišer (a tým)
Č.6 D3A spol. s.r.o (a tým)
Č.10 Projektil architekti s.r.o. (a tým)
9.3.1. Zahájení zasedání/workshopu
9.3.1.1.

Jednání bylo zahájeno v 9:05 hodin

Na počátku jednání byl účastníkům workshopu a účastníkům zasedání znovu představen
postup soutěžního workshopu a další navazující kroky tohoto workshopu.
9.3.1.2.

Dále následovala diskuse o procesu workshopu a formě odevzdání.

Bylo znovu upřesněno, že v rámci procesu workshopu je klíčové upřesnění zadání pro
vybraného účastníka, který bude dále své řešení propracovávat. Tento workshop není
typická soutěž. Obsahuje určité prvky soutěže, ale hlavní myšlenkou je spolupráce. Jde

hlavně o městské a územní plánování spíše než o design. Mnoho možných nápadů nebo
řešení již bylo zveřejněno nebo probíráno v rámci předchozích procesů (např. zakrytí čistírny
odpadních vod, most k zoo, nová linka MHD atd.). Účastníci tedy využívají také nápady
z jiných zdrojů.
K dotazům týkajícím se formy odevzdání ( rozložení panelů a rozsah textové zprávy), porota
uvedla, že tyto připomínky jsou podnětné a projedná je na dílčím zasedání 29.5.2015.
Účastníci pak neprodleně obdrží rozhodnutí, ke kterému porotci dospěli.
9.3.1.3.

Dále následovaly prezentace jednotlivých účastníků po 15 minutách. Pořadí bylo
dodrženo dle losování bod. 9.2. tohoto (příloha č.2) protokolu.

Jednotliví účastníci představili svůj názor na území a vznesli své dotazy, případně požadavky.
První prezentující byl tým č.2 Pelčák a partner s.r.o.
Druhý prezentující byl tým č.5 MgA. Ing. arch. Michal Fišer
Vznesl požadavek na veřejný projev zadavatele (města na vůli změnit projekt)
Vznesl požadavek na změnu termínu podání dalších dotazů na 1.6.2015.
Dále následovala přestávka 10minut.
Třetí prezentující byl tým č.10 Projektil architekti s.r.o.
Čtvrtý prezentující byl tým č.6 D3A spol. s.r.o.
Pátý prezentující byl tým č.4 Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler, Ing. Zdeněk
Sendler.
Dále následovala obědová přestávka.
9.3.1.4.

Jednání pokračuje v 12:45 hodin

Jednotliví přizvaní odborníci představili znovu podrobněji problematiku a odpovídali na
dotazy účastníků. Z počátku z hlediska dopravy, dále z hlediska čistírny odpadních vod,
vodohospodářských kompenzačních opatření a hlediska krajinného.
9.3.1.5.

Komentář poroty

Po komentářích odborníků následoval komentář poroty soutěžního workshopu a promluva
k účastníkům. Komentář učinili porotci Rehwaldt, Kolařík, Sádlo, Drdácký a Burgerová.
9.3.1.6.

Dále jednání pokračovalo moderovanou diskusí v 17:15.

Jednání bylo ukončeno v 18:05

9.4. Příloha č.4 – Jednání poroty o podnětech z druhého jednání soutěžního workshopu
Jednání proběhlo 29.5.2015 v Café Továrna – kavárně muzea staré čistírny odpadních vod.
Účastníci jednání:
Zasedání se zúčastnili tito členové poroty:
Till Rehwaldt (krajinářský architekt Německo) – předseda poroty, řádný člen poroty nezávislý
RNDr. Jiří Sádlo, CSc. ‐ řádný člen poroty nezávislý
Doc. Ing. arch. Radek Kolařík – náhradník poroty nezávislý
Jednání se dále účastnili:
Ing. arch. Petra Hrubešová – sekretář soutěžního workshopu
Ing. Štěpán Špoula – krajinářský architekt – odborník soutěžního workshopu,
člen přípravného výboru soutěžního workshopu
MgA. Marek Kundrata – člen přípravného výboru soutěžního workshopu
9.4.1. Jednání
9.4.1.1.

Jednání bylo zahájeno v 11:30 hodin

Obsahem jednání byly zejména věci týkající se podmínek soutěžního workshopu.
P. Sádlo připraví podrobnější informaci pro účastníky workshopu, která se týká krajiny
řešeného území.
9.4.1.2.

Dále se projednával vzhled odevzdaných panelů.

Porota se shodla na tom, že vymezené výřezy na panelech nejsou zcela závazné a účastníci si
je dle potřeby mohou posunout. Měli by však zachovat řešené měřítko. Pro znázornění
detailů nebo menších schémat mohou využít zbylý prostor panelu.
9.4.1.3.

Dále se projednával obsah a rozsah Textové části

Porota se shodla na tom, že je vhodné umožnit účastníkům odevzdat rozsáhlejší textovou
část. Textová část bude tedy odevzdána takto:
1x Formát A4 (max. 3500 znaků včetně mezer), který bude obsahovat:
Vlastní popis návrhu – popis řešení, koncepce, zdůvodnění nedodržení doporučených okruhů
zadání.
Dále max. 4x formát A4 (max. 3500 znaků včetně mezer na A4) na nichž bude řešeno 5
témat: Jeden odstavec ke každému panelu + jeden odstavec popis návrhu správy a
managementu území

9.4.1.4.

Dále se projednával obsah výsledné Prezentace 12.6.2015

Porota se usnesla, že prezentace, která bude prezentována 12.6.2015 nesmí obsahovat další
obrázky nebo schémata, která nejsou na odevzdaných panelech. Může však obsahovat např.
zoom již odevzdaných obrázků.
9.4.1.5.

Dále bylo potvrzeno, že termín pro zaslání dalších dotazů se posunuje na
1.6.2015.

Jednání bylo ukončeno v 13:00.

Příloha č. 6

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Vyšehradská 57/2077
128 00 Praha 2 – Nové Město
Ředitel: Ing. arch. Petr Hlaváček
Tel./fax: Tel.: 23600 5618 Fax: 220 514 652
IČO: 70883858
Email: podatelna@ipr.praha.eu
SOUTĚŽNÍ WORKSHOP

„KONCEPCE CELKOVÉHO KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ
CÍSAŘSKÉHO OSTROVA A JEHO ŠIRŠÍHO OKOLÍ“
PODMÍNKY SOUTĚŽNÍHO WORKSHOPU
(DOSPECIFIKOVÁNÍ ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍHO WORKSHOPU)
V Praze dne 12.5.2015
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
(dále jen „IPR Praha“) vydává k soutěžnímu workshopu, který byl dne 17.4.2015 oznámen
výzvou VU 15 - 0078 (dále jen výzva), podmínky soutěžního workshopu. Tyto podmínky
jsou pouze dospecifikováním zadání uvedených ve výzvě a nemění nijak podstatu této
výzvy.
Tato zakázka vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky není zadávána v režimu zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zadavatel je
povinen dodržovat zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle
§ 6 tohoto zákona.
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Preambule
Město Praha leží v krajině, která se vyznačuje jedinečnými přírodními a kulturními
hodnotami. Neopomenutelné je pak zejména území říční krajiny v Trojské kotlině mezi
Trojou, Bubenčí, Holešovicemi, kde se nacházel Holešovický, Trojský a Císařský ostrov a
řeka Vltava se větvila v několik bočních ramen. V této široké ploché zaplavované údolní
nivě byla založena Královská obora a na úpatí bočních svahů situovány stavby jako
Trojský zámek, Císařský mlýn a Trojský mlýn využívané pražskou nobilitou.
V souvislosti s pozdějším průmyslovým rozvojem však došlo k novému využití údolní nivy.
Dno Trojské kotliny protnula železniční dráha, lodní kanál s novým jezem a byla zde
umístěna čistírna odpadních vod později rozšířená na polovinu Císařského ostrova. I přes
tyto zásahy, při kterých kromě Císařského ostrova zanikla většina zdejších ostrovů, si toto
území stále zachovává své jedinečné prvky. Významnou měrou se zachovaly i ty přírodní
- původní nesplavněné koryto řeky Vltavy u Trojského zámku s proudními úseky,
mělčinami, štěrkovými náplavy a hodnotnou pobřežní vegetací;
- úseky bočních ramen jakými jsou Malá říčka u Císařského mlýna nebo Strouha v
Zoologické zahradě; - fragmenty lužního lesa a nivních luk soustředěné nejen v bývalé
Královské oboře, ale též rozptýlené v menších skupinách a plochách po celém území
široké říční nivy. Bývalá Královská obora a Trojský zámek, později Zoologická zahrada a
Botanická zahrada v Troji se staly důležitými rekreačními cíli, které přitahují velké
množství návštěvníků nejen z Prahy, ale z celé České republiky.
Tento zájem prokazuje nezastupitelný význam oblasti, ale zároveň vyvolává nové
problémy, které se týkají dopravní dostupnosti a parkování a nedostatečné koordinace
záměrů vstupujících do území.
Problematičnost vztahu rekreačně přírodního charakteru území a významné technické
vybavenosti je nejvíce patrná v případě Ústřední čistírny odpadních vod. Rozhodnutí o
její modernizaci, tak, aby splňovala nová kritéria na čistotu vypouštěné vody, povede k
jejímu rozšíření na další 1/3 Císařského ostrova.
V současné době Praha postrádá jednoznačný názor na budoucí podobu území Císařského
ostrova a okolí. Jde o naléhavý úkol, přihlédneme – li k pokročilé fázi přípravy výstavby
Nové vodní linky UČOV, která do tohoto území zasáhne.
Zadavatel potřebuje v poměrně krátkém čase dosáhnout shody na hodnotách a
problémech území, na programu využití, na způsobu začlenění do krajiny a na jednotném
architektonickém jazyce úprav veřejného prostoru říční krajiny Císařského ostrova a
okolí. Zároveň musí realizovat kompenzační vodohospodářské opatření, která vyplývají z
podmínek povolení umístění stavby Nové vodní linky v zóně aktivního průtoku
záplavového území.
Za účelem koordinace a vyřešení hlavních problémů v území byla ustavena Komise hl. m.
Prahy, jejímž úkolem je příprava Koncepce celkového krajinářského řešení.
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Informace o workshopu
Internetové stránky IPR Praha: http://iprpraha.cz/cisarskyostrov
Sharepoint IPR: http://1url.cz/WXWI
Uživatel: URM\cisarskyostrov
Heslo: cisarskyostrov2015
(ne všechny prohlížeče umožní přístup, doporučujeme Firefox)
E-mailem zaslaným účastníkům workshopu

Hlavní termíny
17.dubna
- Veřejná výzva k účasti na workshopu pro týmy
4. května
- Podání žádostí zájemci
5. května
- participační setkání s veřejností (sběr informací pro zadání)
6. května
- Výběr účastníků do workshopu
11. května
- I. Workshop
17. května
- Lhůta pro podání prvních dotazů
28. května - II. Workshop – zodpovězení dalších dotazů
31. května
- Lhůta pro podání dalších dotazů po II. workshopu
10. června - Odevzdání řešení zadavateli do 10:00 na podatelnu IPR Praha
11. června
- Veřejná prezentace procesu workshopu (prezentují moderátoři)
12. června - III.Workshop - Prezentace řešení a následné hodnocení
Červenec – Srpen
- výstavy návrhů na městských částech
31. srpen
- plánovaný termín odevzdání dopracované dokumentace
Září 2015
- zapracování projektu do DPS Nové vodní linky

Porota
Předseda poroty:
Till Rehwaldt (krajinářský architekt – Německo)
Řádní členové poroty:
Ing. arch. Petr Hlaváček
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
RNDr. Jana Plamínková
RNDr. Jiří Sádlo, CSc.
Náhradníci poroty:
Doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Ing. arch. Tomáš Drdácký
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová
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Odborníci
Till Rehwaldt - Asociace německých krajinářských architektů
Ing. Štěpán Špoula – krajinářský architekt, IPR Praha
Ing. Václav Novotný – specialista pro koncepci dopravy, IPR Praha
RNDr. Jiří Sádlo, CSc. - Botanický ústav Akademie věd ČR
Ing. Michal Novák – specialita na protipovodňová opatření, IPR Praha
Ing. Tomáš Just - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Ing. Alice Dědečková - MHMP Odbor životního prostředí
PhDr. Richard Biegel, Ph.D. - FFUK Ústav pro dějiny umění

Platby spojené s účastí ve workshopu
Účastníkovi, který splní veškeré podmínky výzvy a podmínek soutěžního workshopu a
odevzdá řešení dle požadovaného rozsahu zadavatelem, bude poskytnuta platba ve výši
100.000,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Celková předpokládaná cena veřejné zakázky nepřekročí částku 1.775.000,- Kč bez DPH.

Závazné části odevzdání
Na každém panelu bude odevzdána jedna z následujících úloh:
1) rámcový plán vymezeného území se zaměřením na prostupnost, veřejná
prostranství a hodnoty krajiny;
2) design manuál – „architektonický jazyk“ pro vymezené území (kombinace
materiálů, mobiliář apod.);
3) integrované krajinářské řešení vodohospodářských kompenzačních opatření;
4) návrh změn krajinářského projektu, které budou zapracovány do projektu Nové
vodní linky – ÚČOV: tedy návrh úprav projektu Nové vodní linky (jeho celkového
krajinářského řešení, upřesnění je blíže popsáno v zadání tedy příloha č.3 těchto
podmínek)
Způsob odevzdání:
Všechny části – grafická a textová, budou odevzdány v digitální podobě, pouze
textová část bude odevzdána také fyzicky – budou odevzdány v jednom obalu nebo
zásilce, tak aby byly při transportu vždy pohromadě.
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Grafická část – je pouze digitální.
A) Závazná úprava: řešení bude odevzdáno v grafické části na čtyřech panelech
formátu 1000 x 700 mm – na šířku, ve formátu PDF.
Rozlišení 240 až 300 dpi ve stanoveném formátu. Dále bude také odevzdána ve
zmenšené formě na formátu max. 350x500mm v rozlišení 120 dpi.
Úprava odevzdaných panelů:
- Každý panel bude označen jménem přihlašovaného účastníka (zástupce týmu,
který podával přihlášku do workshopu).
- Číslem panelu (P1, P2, P3, P4)
- Dále názvem Soutěžní workshop „KONCEPCE CELKOVÉHO KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ
CÍSAŘSKÉHO OSTROVA A JEHO ŠIRŠÍHO OKOLÍ“
- Úprava panelů je přílohou č. 6 těchto podmínek
B) Obsah odevzdaných panelů (P1,P2,P3,P4):
Panel č. 1 – „Rámcový plán“
Základní situace obsahující celkové řešení území v měřítku 1:5000 (na celém panelu)
Schémata důležité pro pochopení návrhu a konceptu případně zákresy do fotografií,
vizualizace,3D, řezy
Dopravní schéma celého území.
Volná část dle uvážení autorů – např. vysvětlující schémata a popisky
Panel č. 2 – „design manuál“
Rozsah a struktura „knihovny“ design manuálu.
Ukázka použití design manuálu formou zákresu do fotografie z území.
Doporučujeme: zobrazení, zaznamenání vhodných příkladů z místa
Volná část dle uvážení autorů
Panel č. 3 – „integrované řešení vodohospodářských kompenzačních opatření“
Základní situace obsahující celkové řešení území v měřítku 1:2000, celkové schéma
v měřítku 1:7500 (Na situaci 1:2000 není nutné pojednání celé plochy výřezu, ale
pouze pro autora důležitých částí)
Alespoň dva klíčové řezy
Zákresy do fotografií, vizualizace nebo 3D důležité pro pochopení návrhu a konceptu
Volná část dle uvážení autorů
Panel č. 4 – „návrh úprav projektu Nové vodní linky, jeho celkového krajinářského
řešení“
Základní situace obsahující celkové řešení území v měřítku 1:2000 s důrazem na širší
kontext. Možnost doplnit o další situační či časové schéma.
Popis řešení a způsobu implementace.
Zákresy do fotografií, vizualizace nebo 3D důležité pro pochopení návrhu.
Volná část dle uvážení autorů
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Textová část
- Vlastní popis návrhu – popis řešení, koncepce, ekonomické výhodnosti a
účelnosti řešení, zdůvodnění nedodržení doporučených okruhů zadání +
5 odstavců (jeden odstavec ke každému panelu + jeden odstavec popis návrhu
správy a managementu území).
Popis řešení bude jak z architektonicko-krajinářského a urbanistického hlediska,
tak z hlediska dopravního a vodohospodářského.
- Cenová nabídka na architektonické a projekční práce
Závazná úprava textové části: odevzdána ve 2 vyhotoveních na formátu A4.
Část dle čl. 9.3.1 bude v rozsahu max. 1A4 (max. 4000 znaků včetně mezer)
Celá textová část bude obsahovat:
- krycí list se jménem účastníka
- objasnění a zdůvodnění zvoleného řešení, popis architektonického, dopravního a
materiálového řešení, popis případné etapizace návrhu viz. také čl. 9.3.1
- popis návrhu správy a managementu území.
- Dle čl. 9.3.2 také cenovou nabídku na architektonické a projekční práce (1)cena za
dopracování rámcového plánu, 2) cena za dopracování design manuálu 3) cena za
dopracování integrovaného řešení vodohospodářských kompenzačních opatření,
4) Cena za dopracování úprav projektu Nové vodní linky (jeho celkového
krajinářského řešení)
Maximální částka za tyto práce je uvedena v čl. 3.1 těchto podmínek
- zmenšené výkresy soutěžních panelů ve formátu A4
Digitální část:
Textová i grafická část budou odevzdány v digitální formě, a to na CD nebo DVD ve
formátu *.doc a *.pdf. dle čl. 9.1, 9.2, 9.3, 9.5.
Pevný nosič (CD nebo DVD) musí být označen jménem přihlašovaného účastníka
(zástupce týmu, který podával přihlášku do workshopu).
Obálka autor:
Textovou a digitální část musí zájemce podat v neprůhledném obalu (obálce),
zabezpečeném proti neoprávněné manipulaci přelepením, označeném názvem:
SOUTĚŽNÍ WORKSHOP „Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského
ostrova a jeho širšího okolí“ - NEOTVÍRAT, opatřeném na uzavření razítkem,
zpáteční adresou zájemce, případně podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou nebo
podpisem statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.
Doručené návrhy zadavatel eviduje, přiděluje jim pořadová čísla, čas a datum
odevzdání.
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1. Identifikační údaje zadavatele
1.1 Identifikační údaje zadavatele e a zpracovatel podmínek soutěžního workshopu:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
jednající: Ing. arch. Petrem Hlaváčkem, ředitelem
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
IČ: 70883858
1.2 Zmocněný zástupce vyhlašovatele:
Jméno: Ing. arch. Petr Hlaváček
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2
Tel.: +420 236 004 711
Email: hlavacek@ipr.praha.eu
1.3
Přípravný výbor soutěžního workshopu:
Příprava, organizování workshopu a jeho průběhu:
Gestor: Ing. Štěpán Špoula, spoula@ipr.praha.eu, Tel:+420 236 004 634;
MgA. Marek Kundrata, kundrata@ipr.praha.eu, Tel:+420 236 004 634, (věci týkající se
workshopu celkově, zadání, podkladů atd.)
Ing. arch. Tomáš Drdácký
Sekretář soutěžního workshopu: Ing. arch. Petra Hrubešová, +420 236 004 531,
hrubesova@gmail.com (věci týkající se podmínek)
Přezkušovatelé soutěžního workshopu: Ing. arch. Petra Hrubešová,
Ing. arch. Michaela Kloudová, +420 236 004 601, kloudova@ipr.praha.eu;
Ing. arch. Lenka Slívová, +420 236 004 531, slivova@ipr.praha.eu;

2 Předmět a účel zadávacího řízení
Zadavatel požaduje po účastnících, aby zpracovali řešení následujících čtyř částí ve
vymezeném území – viz příloha č. 1 těchto podmínek:
-

detailní řešení systému cest a zastavení, zajištění prostupnosti a vyřešení
nástupních bodů
zajištění fungující kostry přírodních prvků lužní krajiny
celkové jednotné krajinářské řešení a určení podoby nových prvků v území
požadavky na zapracování do prováděcího projektu nové vodní linky

Rozpracování, požadovaný rozsah a způsob odevzdání řešení je podrobně popsán a
specifikován v čl. 9 těchto podmínek.
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Bude vybráno pouze jedno vhodné řešení ke každé ze čtyř částí. Účastník - autor či
účastníci - autoři těchto řešení budou vyzváni k podání nabídky na plnění veřejné
zakázky, jejímž předmětem bude další rozpracování řešení.

3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3.1

Celková předpokládaná cena veřejné zakázky nepřekročí částku 1.775.000,- Kč
bez DPH (slovy: miliosedmsetsedmdesátpěttisíc korun českých). Tato částka je
stanovena jako nejvýše možná.

Částka předpokládaná zadavatelem na platby účastníkům soutěžního workshopu:
500.000,- Kč bez DPH,
Částka předpokládaná zadavatelem pro zadání rozpracování řešení:
1. část: 250.000,- Kč bez DPH,
2. část: 200.000,- Kč bez DPH,
3. část: 200.000 - Kč bez DPH,
4. část: 625.000 - Kč bez DPH.
Platby účastníkům soutěžního workshopu - fyzickým osobám a přesahující částku
10.000,- Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve
znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude
vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, odvedena správci daně.
Platby účastníkům soutěžního workshopu - právnickým osobám budou podle zákona č.
586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a
zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.
3.2

Tato zakázka vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky není zadávána v režimu
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů,
zadavatel je povinen dodržovat zásadu transparentnosti, rovného zacházení a
zákazu diskriminace dle § 6 tohoto zákona.

3.3

Platby, které související s účastí ve workshopu budou účastníkům vyplaceny jako
odměny na základě těchto podmínek soutěžního workshopu. (Na práce vytvářené

během workshopu tedy nelze vystavit fakturu.)
Platby týkající se vypracování následné dokumentace již budou hrazeny fakturou.
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4 Průběh zadávacího řízení
Body a) a b) jsou uvedeny ve výzvě.
c) Druhé jednání soutěžního workshopu:
se uskuteční dne 28. 5. 2015 ve Velkém sále budovy A zadavatele, Vyšehradská
57/2077, 128 00, Praha 2, od 8:30 do 17:00 hodin.
Obsah druhého jednání:
Budou se konat průběžné prezentace řešení jednotlivých účastníků. Cílem je
zodpovězení dotazů a diskuze o koncepčních myšlenkách účastníků, jakož i
formulace pokynů a podnětů pro další zapracování. Prezentace proběhne na
podkladu skic a plánů, které budou dokumentovat aktuální stav řešení.
Požadovaný obsah prezentací může být upřesněn po prvním workshopu.
Vymezený čas pro každého účastníka je cca 30minut (20minut prezentace +
doplňující otázky). Hlavní diskuse k prezentovaným konceptům se uskuteční
v odpoledním bloku tohoto workshopu.
Koncepční skici budou připraveny v elektronické formě pro předání organizátorům
workshopu jako podklad pro zadavatele. Prezentovat je ale možné i v papírové
podobě nebo na plátno pomocí nástěnného projektoru.
Měly by být prezentovány koncepty všech čtyř úloh (viz čl. 9 těchto podmínek)
s důrazem na celkový přístup k území, tedy Část 1 - Rámcový plán.
d) Účastníci svá řešení/návrhy podávají v souladu s čl. 9 podmínek soutěžního
workshopu tak, aby byly zadavateli doručeny v termínu do 10. 6. 2015, do 10:00
hodin na podatelnu Institutu plánovaní a rozvoje hlavního města Prahy,
příspěvková organizace, Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2.
(Pracovní doba podatelny pro osobní doručení návrhů je: pondělí – čtvrtek od 7,30 hod. do
15,30 hod., v pátek od 7,30 hod. do 14,30 hod.)
e) Prezentace řešení tedy třetí jednání soutěžního workshopu s následným
hodnocením se uskuteční dne 12. 6. 2015 ve Velkém sále budovy A Institutu
plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2,
od 8:30 do 17:00 hodin.
Samotné hodnocení a dokončení protokolu porotou může být dokončeno až
13.6.2015.
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Účastníci soutěžního workshopu budou prezentovat svá řešení před porotou.
Pořadí prezentací bude stanoveno sekretářem soutěžního dialogu - losem. O
pořadí prezentací budou účastníci informováni nejpozději 11.6.2015 elektronickou
poštou. Řešení budou prezentována osobně na plátno pomocí nástěnného
projektoru.
Po prezentacích bude provedeno hodnocení dle hodnotících kritérií uvedených v
čl. 10 podmínek soutěžního workshopu.
Prezentace návrhů pro věřejnost:
Den před zasedáním poroty budou veřejnosti představena jednotlivá řešení
moderátory soutěžního workshopu. Jako doplňující informace o průběhu celého
workshopu.
Podněty veřejnosti budou zaznamenány, aby sloužily jako jeden z podkladů pro
rozhodování poroty.
f) Po provedení hodnocení bude účastník - autor nejvhodnějšího řešení vyzván
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky, jejímž předmětem bude rozpracování
řešení.
Jednotlivé části (část 1, 2, 3, 4 dle čl. 9 těchto podmínek) mohou být zadány
různým účastníkům soutěžního workshopu, kteří byli v dané části ohodnoceni jako
nejvhodnější. Jednotliví účastníci mohou být také pověřeni zpracováním více částí.
V případě, že se účastník na jednání či prezentaci nedostaví, bude vyloučen
ze zadávacího řízení.
g) Způsob uveřejňování informací o soutěžním workshopu:
Na profilu zadavatele.
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUtvarRozvojeHMP
Na stránkách IPR Praha:
http://www.iprpraha.cz/cisarskyostrov
h) Způsob informování účastníků workshopu:
Elektronickou poštou a prostřednictvím Sharepoint IPR Praha
i) Náležitosti oznámení a informování o rozhodnutí:
1) Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího/nejvhodnějších
řešení všem účastníkům soutěžního workshopu rozesláním protokolu o
průběhu soutěžního workshopu elektronickou cestou a také odesláním
poštovní zásilky do 10 dnů od rozhodnutí.
2) Výsledek soutěžního workshopu zveřejní vyhlašovatel obdobným způsobem,
jakým jej vyhlásil.
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3) Řešení/návrhy zadavatel dále zveřejní elektronickou formou na stránkách
zadavatele nejpozději do 2 měsíců od rozhodnutí. Na vyhlášení naváže veřejná
výstava návrhů na městských částech.
5 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
Požadované kvalifikační předpoklady jsou popsány v tomto čl. 5 ve výzvě.
6 Hodnocení kvality portfolií
Hodnocení kvality portfolií je popsáno v tomto čl. 6 ve výzvě.
7 Porota workshopu
Zadavatel jmenuje porotu, aby za něj jednala v průběhu workshopu. Porota se jeho
jménem účastní všech jednání, hodnotí kvalitu portfolií, vybírá účastníky soutěžního
workshopu a nakonec na základě hodnotících kritérií vybere nejvhodnější řešení a
doporučí jej zadavateli.
Jmenováni jsou následující členové poroty:
Předseda poroty:
Till Rehwaldt (krajinářský architekt – Německo)
Řádní členové poroty:
Ing. arch. Petr Hlaváček
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
RNDr. Jana Plamínková
RNDr. Jiří Sádlo, CSc.
Náhradníky poroty jsou:
Doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Ing. arch. Tomáš Drdácký
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová
Další osoby podílející se na průběhu soutěžního workshopu:
Moderátor soutěžního workshopu, sekretář soutěžního workshopu, přezkušovatelé
soutěžního workshopu, odborní znalci soutěžního workshopu a přípravný výbor
soutěžního workshopu.
Zadavatel či porota mohou určit další osoby – znalce, kteří budou spolupracovat
s porotou a budou se účastnit jejího jednání, avšak bez hlasovacího práva.
12

8 Způsob podání žádosti
Způsob podání žádosti je popsán v tomto čl. 8 ve výzvě.

9 Způsob odevzdání řešení. Požadovaný rozsah
Řešení bude podáno v termínu dle čl. 4 písm. d) těchto podmínek.
Řešení bude odevzdáno v grafické části na čtyřech panelech formátu 1000 x 700 mm, v
písemné části ve formátu A4 a v digitální podobě za stejných podmínek, jakými se řídí i
podání žádostí. Přesné požadavky a postup je definován v tomto čl. 9 níže.
Hlavním účelem soutěžního workshopu je připravení Koncepce celkového krajinářského
řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí a dodefinování podrobného zadání pro
zpracování Studie veřejného prostoru Císařského ostrova.
Zadavatel očekává od této studie nalezení celkového koncepčního přístupu k dané
lokalitě, které by odpovídalo jeho významu jako jednoho z nejvýznamnějších přírodních
území v rámci hl. m. Prahy.
Řešení účastník podá v obálce dle čl. 9.5 těchto podmínek tak, aby bylo zadavateli
doručeno v termínu do 10. 6. 2015, do 10:00 hodin na níže uvedenou adresu.
Řešení doručená po uplynutí lhůty pro jejich podání se neotevírají a zadavatel je
bezodkladně vrátí účastníkovi.
Adresa zadavatele:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
jednající: Ing. arch. Petrem Hlaváčkem, ředitelem
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
Pracovní doba podatelny pro osobní doručení je: pondělí – čtvrtek od 7,30 hod. do 15,30
hod., v pátek od 7,30 hod. do 14,30 hod.
Na každém panelu bude odevzdána jedna z následujících úloh:
1) rámcový plán vymezeného území se zaměřením na prostupnost, veřejná
prostranství a hodnoty krajiny;
2) design manuál – „architektonický jazyk“ pro vymezené území (kombinace
materiálů, mobiliář apod.);
3) integrované krajinářské řešení vodohospodářských kompenzačních opatření;
4) návrh změn krajinářského projektu, které budou zapracovány do projektu Nové
vodní linky – ÚČOV: tedy návrh úprav projektu Nové vodní linky (jeho celkového
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krajinářského řešení, upřesnění je blíže popsáno v zadání tedy příloha č.3 těchto
podmínek)
9.1 Způsob odevzdání:
Všechny části – grafická a textová, budou odevzdány v digitální podobě, pouze
textová část bude odevzdána také fyzicky – budou odevzdány v jednom obalu nebo
zásilce, tak aby byly při transportu vždy pohromadě.
9.2 Grafická část – je pouze digitální.
A) Závazná úprava: řešení bude odevzdáno v grafické části na čtyřech panelech
formátu 1000 x 700 mm – na šířku, ve formátu PDF.
Rozlišení 240 až 300 dpi ve stanoveném formátu. Dále bude také odevzdána ve
zmenšené formě na formátu max. 350x500mm v rozlišení 120 dpi.
Úprava odevzdaných panelů:
- Každý panel bude označen jménem přihlašovaného účastníka (zástupce týmu,
který podával přihlášku do workshopu).
- Číslem panelu (P1, P2, P3, P4)
- Dále názvem Soutěžní workshop „KONCEPCE CELKOVÉHO KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ
CÍSAŘSKÉHO OSTROVA A JEHO ŠIRŠÍHO OKOLÍ“
- Úprava panelů je přílohou č. 6 těchto podmínek
B) Obsah odevzdaných panelů (P1,P2,P3,P4):
Panel č. 1 – „Rámcový plán“
Základní situace obsahující celkové řešení území v měřítku 1:5000 (na celém panelu)
Schémata důležité pro pochopení návrhu a konceptu případně zákresy do fotografií,
vizualizace,3D, řezy
Dopravní schéma celého území.
Volná část dle uvážení autorů – např. vysvětlující schémata a popisky
Panel č. 2 – „design manuál“
Rozsah a struktura „knihovny“ design manuálu.
Ukázka použití design manuálu formou zákresu do fotografie z území.
Doporučujeme: zobrazení, zaznamenání vhodných příkladů z místa
Volná část dle uvážení autorů
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Panel č. 3 – „integrované řešení vodohospodářských kompenzačních opatření“
Základní situace obsahující celkové řešení území v měřítku 1:2000, celkové schéma
v měřítku 1:7500 (Na situaci 1:2000 není nutné pojednání celé plochy výřezu, ale
pouze pro autora důležitých částí)
Alespoň dva klíčové řezy
Zákresy do fotografií, vizualizace nebo 3D důležité pro pochopení návrhu a konceptu
Volná část dle uvážení autorů
Panel č. 4 – „návrh úprav projektu Nové vodní linky, jeho celkového krajinářského
řešení“
Základní situace obsahující celkové řešení území v měřítku 1:2000 s důrazem na širší
kontext. Možnost doplnit o další situační či časové schéma.
Popis řešení a způsobu implementace.
Zákresy do fotografií, vizualizace nebo 3D důležité pro pochopení návrhu.
Volná část dle uvážení autorů
9.3 Textová část
9.3.1 Vlastní popis návrhu – popis řešení, koncepce, ekonomické výhodnosti a
účelnosti řešení, zdůvodnění nedodržení doporučených okruhů zadání +
5 odstavců (jeden odstavec ke každému panelu + jeden odstavec popis návrhu
správy a managementu území).
Popis řešení bude jak z architektonicko-krajinářského a urbanistického
hlediska, tak z hlediska dopravního a vodohospodářského.
9.3.2 Cenová nabídka na architektonické a projekční práce
Závazná úprava textové části: odevzdána ve 2 vyhotoveních na formátu A4.
Část dle čl. 9.3.1 bude v rozsahu max. 1A4 (max. 4000 znaků včetně mezer)
Celá textová část bude obsahovat:
- krycí list se jménem účastníka
- objasnění a zdůvodnění zvoleného řešení, popis architektonického, dopravního a
materiálového řešení, popis případné etapizace návrhu viz. také čl. 9.3.1
- popis návrhu správy a managementu území.
- Dle čl. 9.3.2 také cenovou nabídku na architektonické a projekční práce (1)cena za
dopracování rámcového plánu, 2) cena za dopracování design manuálu 3) cena za
dopracování integrovaného řešení vodohospodářských kompenzačních opatření,
4) Cena za dopracování úprav projektu Nové vodní linky (jeho celkového
krajinářského řešení)
Maximální částka za tyto práce je uvedena v čl. 3.1 těchto podmínek
- zmenšené výkresy soutěžních panelů ve formátu A4
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9.4 Digitální část:
Textová i grafická část budou odevzdány v digitální formě, a to na CD nebo DVD ve
formátu *.doc a *.pdf. dle čl. 9.1, 9.2, 9.3, 9.5.
Pevný nosič (CD nebo DVD) musí být označen jménem přihlašovaného účastníka
(zástupce týmu, který podával přihlášku do workshopu).
9.5 Obálka autor:
Textovou a digitální část musí zájemce podat v neprůhledném obalu (obálce),
zabezpečeném proti neoprávněné manipulaci přelepením, označeném názvem:
SOUTĚŽNÍ WORKSHOP „Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského
ostrova a jeho širšího okolí“ - NEOTVÍRAT, opatřeném na uzavření razítkem,
zpáteční adresou zájemce, případně podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou nebo
podpisem statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.
Doručené návrhy zadavatel eviduje, přiděluje jim pořadová čísla, čas a datum
odevzdání.

10 Hodnocení vhodnosti řešení/návrhu
Vhodnost řešení bude hodnocena na základě následujících hodnotících kritérií:
Hodnocení podaných řešení bude provedeno bodovací metodou v souladu s následujícími
dílčími hodnotícími kritérií:
Kritérium č. 1 – Kvalita předloženého návrhu
Kritérium č. 2 – Celková cena za rozpracování řešení v Kč bez DPH

80%
20 %

10.1 Hodnocení v kritériu č. 1 – Kvalita předloženého řešení – řešení budou hodnocena
podle komplexní urbanistické a architektonicko-krajinářské kvality, zejména dle
následujících kritérií (bez pořadí významnosti):
- ztvárnění krajinářských úprav - pro udržení kvality je důležité zohlednění
náročnosti na údržbu a management území
- základní myšlenka / koncept,
- kvalita urbanistického návrhu,
- kvalita užitného rozdělení, variabilita / flexibilita využití,
- organizace pohybu, řešení usnadnění přístupu a pohybu ve veřejném prostoru
- dopravy a dopravy v klidu – řešení mobility
- kvalita řešení detailu – mobiliáře, osvětlení, použitých materiálů a povrchů.
Hodnocení řešení bude v tomto kritériu probíhat:
Porota sestaví v rámci dílčího kritéria při zohlednění hodnocených parametrů pořadí
řešení od nejvhodnějšího k nejméně vhodnému a přiřadí nejvhodnějšímu řešení 100
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bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje
míru splnění kritéria (míru splnění z hlediska hodnocených parametrů) ve vztahu
k nejvhodnějšímu řešení; takto stanovený počet bodů kritéria bude u každého řešení
následně vynásoben dílčí váhou daného kritéria (bude stanoven vážený počet bodů
kritéria).
10.2 Hodnocení v kritériu č. 2 – Celková cena za rozpracování řešení v Kč bez DPH:
cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky;
jedná se o číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější řešení minimální
hodnotu kritéria, a tudíž hodnocené řešení získá takovou bodovou hodnotu, která
vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnějšího řešení k hodnocenému
řešení v tomto kritériu;
Hodnocení řešení bude v tomto hodnotícím kritériu probíhat podle vzorce:
počet bodů kritéria = (100 x nejnižší cena za rozpracování řešení/hodnocená cena za
rozpracování řešení) x váha příslušného kritéria.
10.3 Celkové hodnocení řešení:
Body za jednotlivá dílčí kritéria budou sečteny. Na základě součtu výsledných hodnot
v rámci dílčích kritérií u jednotlivých řešení porota stanoví pořadí jednotlivých řešení
tak, že jako nejúspěšnější je stanoveno řešení, které dosáhlo nejvyšší bodové
hodnoty.
Účastník je povinen za účelem hodnocení svého řešení k jednotlivým aspektům dílčího
kritéria uvést v řešení maximálně konkrétní údaje.
Údaje uvedené pro účely hodnocení jsou závazné i z hlediska následného plnění smlouvy,
resp. jednotlivých dílčích plnění.

11 Platby spojené s účastí ve workshopu
Účastníkovi, který splní veškeré podmínky výzvy a podmínek soutěžního workshopu a
odevzdá řešení dle požadovaného rozsahu zadavatelem, bude poskytnuta platba ve výši
100.000,- Kč bez DPH.

12 Vztah k autorskému právu

12.1 V případě vzniku autorských děl, uděluje účastník zadavateli výhradní licenci
v neomezeném rozsahu, a to věcně, časově i místně.
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12.2 Účastník není oprávněn poskytnout licenci třetím osobám.
12.3 Zadavatel je oprávněn zcela nebo z části oprávnění tvořící součást licence
poskytnout třetí osobě (podlicence).
12.4 Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v platbě dle čl. 11 těchto podmínek.
13

Další podmínky

Zadavatel vyřadí řešení/návrh, nesplňuje-li tyto požadavky:
‐
‐

‐

zpracování v českém jazyce
úplnosti z hlediska požadovaného rozsahu, ledaže se jedná o dílčí formální
odchylky, jimiž není snížena srozumitelnost návrhu. O tom zda budou
řešení/návrhy dále posuzovány rozhodne porota.
byly dodány ve stanoveném termínu k odevzdání dle čl. 4 písm. d) těchto
podmínek

Porota vyřadí z posuzování ty části řešení/návrhů, které jsou nad rámec požadovaného
rozsahu řešení/návrhů dle čl.9.1, 9.2, 9.3, 9.4 těchto podmínek.
Nedodržení nebo odchýlení se od zadání nebo doporučených okruhů k řešení (příloha č. 3
těchto podmínek) není důvodem k vyloučení řešení/návrhu z hodnocení řešení/návrhů.
Důvod nedodržení zadání účastník uvede a zdůvodní v textové části viz. čl. 9.3 těchto
podmínek)
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit toto řízení do doby uzavření smlouvy
k dalšímu rozpracování řešení.
Účastník soutěžního workshopu nemá nárok na poskytnutí jiných částek, než uvedených
v čl. 11 této výzvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací dokumentaci.
Při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu nejsou přípustné námitky účastníků.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si u třetích osob informace obsažené v žádosti
účastníka.

18

14
Č.2
Č.4
Č.5
Č.6
Č.10

Účastníci soutěžního workshopu

Pelčák a partner s.r.o., IČ: 282 70 355
Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler, Ing. Zdeněk Sendler,
IČ: 121 89 391
MgA. Ing. arch. Michal Fišer, IČ: 672 15 254
D3A spol. s.r.o, IČ: 257 22 760
Projektil architekti s.r.o., IČ: 271 18 436

15 Podklady soutěžního workshopu
15.1
15.2
15.3

Účastníci obdrželi klíčové podklady pro vypracování návrhu na prvním jednání
soutěžního workshopu a to fyzicky na DVD.
Seznam těchto předaných podkladů je přílohou č. 4 těchto podmínek.
Všechny podklady jsou rovněž dostupné na odkazu na Sharepoint IPR Praha:
Odkaz: http://1url.cz/WXWI
Uživatel: URM\cisarskyostrov
Heslo: cisarskyostrov2015

(ne všechny prohlížeče umožní přístup, doporučujeme Firefox)
15.4

Zadavatel může dle potřeby doplnit na Sharepoint další podklady, které mohou
účastníci workshopu využít ke zpracování řešení/návrhu. Tento postup bude pro
přehled proveden přidáním podkladu do složky s příslušným datem vložení
podkladu, současně jej zadavatel ale zařadí do příslušné složky
(např. B_UZEMNE_PLANOVACI_DOKUMENTACE). Data budou tedy nahrána
duplikovaně.
O vložení nových podkladů zadavatel účastníky ve stejný den informuje
prostřednictvím elektronické pošty.

15.5 Podklady jsou účastníkům poskytovány bezplatně.
15.6 Podklady jsou poskytovány výhradně pro účely tohoto soutěžního workshopu a
následného plnění předmětu veřejné zakázky, jejich další použití nebo šíření je možné
pouze se souhlasem zadavatele.
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16 Základní termíny soutěžního workshopu
17.dubna
- Veřejná výzva k účasti na workshopu pro týmy
4. května
- Podání žádostí zájemci
5. května
- participační setkání s veřejností (sběr informací pro zadání)
6. května
- Výběr účastníků do workshopu
11. května
- I. Workshop
12. května
- neveřejná exkurze do Staré vodní linky
17. května
- Lhůta pro podání prvních dotazů
22. května
- Lhůta pro zodpovězení prvních dotazů
28. května - II. Workshop – zodpovězení dalších dotazů
31. května
- Lhůta pro podání dalších dotazů po II. workshopu
3. června
- Lhůta pro zodpovězení nezodpovězených dotazů po II. workshopu
10. června - Odevzdání řešení zadavateli do 10:00 na podatelnu IPR Praha
11. června
- Veřejná prezentace procesu workshopu (prezentují moderátoři)
12. června - III.Workshop - Prezentace řešení a následné hodnocení
13. června
- rezervní termín pro dokončení hodnocení.
Červenec – Srpen
- výstavy návrhů na městských částech
31. srpen
- plánovaný termín odevzdání dopracované dokumentace
Září 2015
- zapracování projektu do DPS Nové vodní linky
16.1 Zodpovězení prvních dotazů účastníků
Účastníci podávají dotazy do: 17.5.2015
Zadavatel odpoví do: 22.5.2015
16.2 Zodpovězení dalších dotazů během II.Workshopu
Účastníci podávají další dotazy do: 31.5.2015
Zadavatel odpoví do: 3.6.2015
16.3 Uveřejnění výsledků:
Výsledek soutěžního workshopu zveřejní vyhlašovatel obdobným způsobem,
jakým jej vyhlásil – na profilu zadavatele a stránkách IPR Praha.
16.4 Proplácení plateb spojených s účastí v soutěžním workshopu:
Platby spojené s účastí v soutěžním workshopu dle čl. 11 těchto podmínek. Vyplatí
zadavatel účastníkům workshopu dle čl. 3.2 těchto podmínek. A to do 60 dnů od
rozhodnutí.
16.5 Uveřejnění návrhů
Návrhy vyhlašovatel dále zveřejní elektronickou formou na internetových stránkách
vyhlašovatele nejpozději do 2 měsíců od rozhodnutí. Na vyhlášení naváže veřejná
výstava návrhů na městských částech.
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17 Odpovídání na dotazy a jejich podání
Odpovídání na dotazy bude probíhat v termínech dle čl. 16 těchto podmínek. A podání
dotazů bude probíhat elektronicky. Zodpovězené dotazy pak budou nahrány na
Sharepoint IPR Praha a účastníci budou uvědoměni elektronickou poštou:
MgA. Marek Kundrata, kundrata@ipr.praha.eu, Tel:+420 236 004 634, (věci týkající se
workshopu celkově, zadání, podkladů atd.)
Ing. arch. Petra Hrubešová, +420 236 004 531, hrubesova@gmail.com (věci týkající se
podmínek)

18 Protokol o jednání a rozhodnutí poroty
18.1 Ze všech zasedání poroty pořídí sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená
předsedou poroty, protokol o průběhu soutěžního workshopu, jehož správnost ověří
svým podpisem všichni přítomní členové poroty.
18.2 O zasedání a jednání poroty, o průběhu soutěžního workshopu a o jejich
výsledcích se pořizuje protokol, který obsahuje zejména:
a) zápisy z jednání poroty včetně hlasování;
b) seznam všech řešení/návrhů přijatých do soutěžního workshopu;
c) rozhodnutí o vyloučení řešení/návrhu;
d) posouzení všech řešení/návrhů;
e) rozhodnutí o výběru nejvhodnějších řešení/návrhů a stanovení jejich pořadí;
f) rozhodnutí o udělení odměn včetně jeho zdůvodnění;
g) prezenční listiny členů a náhradníků poroty
18.3 Do protokolu se zaznamenají odlišné názory členů poroty, jestliže o to tito členové
výslovně požádají.
18.4 Kopii Protokolu o průběhu soutěžního workshopu spolu s rozhodnutím o výběru
nejvhodnějšího/nejvhodnějších návrhů zašle zadavatel všem účastníkům soutěžního
workshopu elektronickou cestou a také poštovní zásilkou do 10 dnů od rozhodnutí
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19 Přílohy
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Příloha –Vymezení řešeného území
Příloha – Čestné prohlášení
Příloha– Zadání soutěžního workshopu
Příloha – Seznam poskytnutých podkladů
Příloha – Odpovědi na dotazy z prvního jednání soutěžního workshopu
Příloha– Rozvržení panelů

Pozn: Tabulka pro cenovou nabídku –bude doplněna po II. Jednání workshopu
Další přílohy zadavatel připojí dle dohody s účastníky soutěžního wokrshopu
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Příloha č. 3 podmínek soutěžního workshopu
Zadání soutěžního workshopu „ Koncepce celkového krajinářského řešení
Císařského ostrova a jeho širšího okolí“ po 1. Workshopovém setkání dne
11.5. 2015 v Zoo Praha
Úvod
Zadání odpovídá dosažené úrovni informací po 1. setkání (Konferenci) workshopu. Zohledňuje též
informace, které poskytli odborníci, uživatelé, správci a vlastníci v území.

Hlavní témata soutěžního workshopu

Vymezení veřejného prostoru
Vymezení stabilizované kostry volné krajiny v návaznosti na veřejná prostranství uvnitř
městské struktury a odlišení od neveřejných nebo poloveřejných celků (zahrad, areálů,
urbanistických bloků, apod.).
Rozvržení provozní zátěže v území
Určení konkrétní míry prostupnosti a dostupnosti pro cyklisty, in – line bruslaře, výletníky a
návštěvníky zoo. Zajištění nerušených prostorů vhodných pro přírodu, pohybovaní koní a
pobyt v klidu, pokud to autor uzná za vhodné.
Určení míry dopravní zátěže v území s ohledem na rekreační a krajinné hodnoty na jedné
straně a přirozené nároky cílových areálů (dopravní obsluha zoo a sportovních areálů).
Určení podoby řeky - adaptace na povodně
Kreativní řešení dvou zákonných požadavků - prostor pro bezpečný rozliv a průtok vody
během povodní (omezení překážek v aktivní zóně v průběhu povodní) a zachování a rozvoj
přírodních a krajinných kvalit řeky s její nivou (přirozená morfodynamika, výskyt přirozených

biotopů, říční charakter) v souvislosti s výstavbou Nové vodní Linky ÚČOV. Bude součástí
samostatného výstupu, na který bude navazovat projekt kompenzačních opatření.
Podpora synergie mezi uzavřenými areály a veřejným prostorem
Areály nejsou uzavřeným prostorem bez vztahu k okolí, negativní vliv (např. dopravní zátěž)
lze kompenzovat podporou a rozvojem pozitivních vlivů na okolí (např. sdílený management,
vytvoření prostupu v důležitých místech).

Reinterpretace významů v krajině - obnova paměti
Obnova zpřetrhaných významových souvislostí v místě. Obnova paměti není nutně myšlena
jako doslovná obnova původních prvků.

Formulace názoru na vhodnou správu a management o území
Návrh změn v území, např. vyšší míra péče a integrovaná řešení v území vyžadují také
odpovídající formu správy o území. Nároky na management předloženého návrhu by neměly
neúměrně zatěžovat rozpočet města.

Řešení dopravy
Hlavní dopravní problémy mají širší souvislosti. K nim patří zejména problematika
dostupnosti Zoologické zahrady jako nadregionálního cíle. Žádoucí je systémové řešení, které
pomůže omezit individuální automobilovou dopravu v Trojské kotlině. Zároveň reflektuje
specifickou situaci současné zoo (potřeba snadné orientace návštěvníků, do zoo jezdí často
rodiny s malými dětmi, zoo nabízí celodenní program za vysoké vstupné). Je potřeba nalézt
plnohodnotnou alternativu (využití kanálu jako kapacitní vodní cesty s nástupním bodem na
břehu u Nádraží Holešovice případně na Karlínském břehu u Negrelliho viaduktu, doplněné
lávkou v jihovýchodním cípu NVL - Viz Koncepce pražských břehů; dále např. nelezení
vhodného prostoru pro kapacitní parkoviště s dobrým napojením na ZOO). Také další
rekreační a sportovní aktivity vyvolávají obdobnou dopravní zátěž v jádrovém území, např. na
levém břehu Vltavy podél plavebního kanálu u Stromovky. Praha 7 připravuje autobusovou
linku přímo na Císařský ostrov, kterou je žádoucí v rámci koncepce dopravy dále prověřit,
případně upravit. Rámcový plán bude doplněn o kompletní dopravní řešení.

Úpravy projektu Nové vodní linky
Cílem workshopu je návrh okolí a zapojení NVL do širších vztahů. S adaptací NVL je možné
uvažovat ve dvou rovinách:
1. Krátkodobé: úpravy prováděcího projektu NVL mohou být pouze v mezích vydaného
stavebního povolení formou změny stavby před dokončením (limit zapracování změn do
realizační dokumentace do 9/2015* – vítězný tým)
2. Dlouhodobé: výhledové optimální řešení krajinářských úprav nové vodní linky (hlavním
limitem je její konstrukční řešení, je možné uvažovat o změně územního plánu a o
úpravách, které by si v prvním případě vyžádaly zcela nové územní řízení či řízení o
povolení stavby)
*Na NVL bylo vydáno stavební povolení, které zatím nenabylo právní moci. Výstavba NVL je
limitována časem (viz. příloha G - harmonogram) a stanovenou výší nákladů. Změny je možné
projektovat v rámci platného stavebního povolení v režimu změny stavby před dokončením.
Ze záznamu z Pracovní skupiny pro koncepci Císařského ostrova z 11.3.2015: „Na vstupním
jednání 22.1.2015 (viz. bod) 4 bylo stanoveno, že pracovní skupina zajistí nejpozději do
09/2015 podklady pro případné úpravy RDS stavby 6963, etapa 0001 –NVL ÚČOV. Realizační
dokumentace dotčených částí projektu bude zpracována až po tomto termínu. Tyto se budou
týkat následujících objektů: SO27 – Sadové úpravy, SO25 - terénní a konečné úpravy – část
NVL, SO20 - Dopravní a obslužné plochy – část NVL, SO24 - Venkovní osvětlení, SO26 Opatření k zamezení pohybu cizích osob. Případné úpravy však musí splňovat platné
technické předpisy, vyhlášky, normy a platnou legislativu.“

Informace a doporučení k jednotlivým místům v řešeném území

Stará čistírna odpadních vod a její areál
Významná kulturní památka. V současné době jde o prostory ve správě Muzea Stará Čistírna
o.p.s. Je možné využití historické mostu bývalé vlečky, která v historii sloužila k odvozu kalů
na Císařský ostrov. Požadováno je lepší pěší napojení staré čistírny zejména na Stromovku.

Stávající vodní linka ÚČOV
Druhým významným krokem po zprovoznění Nové vodní linky ÚČOV bude rekonstrukce SVL
ÚČOV (rekonstrukce biologického stupně čištění, případně dostavba kalové koncovky). Větší
část areálu mezi valy nenabízí prostor pro alternativní využití, pokud se neuvažuje o nákladné
radikální přestavbě, která se jeví z finančního hlediska jako nerealistická. Potenciál
k adaptaci, zpřístupnění, případně doplnění dalšího využití je v jihovýchodním cípu u
vyústění mostů do areálu okolo administrativní budovy a na levém opačném břehu kanálu.
Možné je uvažovat i o novém využití valů.

Vltavská vodní cesta
V řešeném území jde zejména o plavební kanál, který je zároveň již historickým technickým
dílem s neopominutelnou architektonickou hodnotou. Jako součást vodohospodářských
kompenzačních opatření se uvažuje o zvýšení průtočného profilu všech mostů na kanálu a o
realizaci uzavíracího zařízení při nátoku do kanálu (viz Studie proveditelnosti opatření
minimalizující vliv stavby nové vodní linky ÚČOV na povodňové průtoky - podklady bod M).

Areál starých papíren
Území má soukromého vlastníka, který v současné době připravuje studii projektu
revitalizace areálu Bubenečských papíren, dle současného územního plánu je v území možná
nová výstavba (S – VE – Všeobecně smíšená výstavba). Viz podklady D_ZÁMĚRY. Územím
prostupuje významná historická osa bývalého ramene Vltavy a historické ústí Dejvického
potoka do Vltavy. Stejným místem je odváděna v podzemí voda z Malé říčky. V sousedství se
nachází historická památka Císařského mlýna. Toto území má značný potenciál pro založení
nových krajinných a pěších propojení.

Část Stromovky mezi Podmokelskou dráhou a plavebním kanálem
Území je součástí areálu Stromovka viz prezentace a oblasti aktivního průtoku během
povodní. Hlavním problémem území jsou časté kolize a kumulace IAD v ulici Za Císařským
mlýnem a Za Elektrárnou. Upřesnění k námětům na využití tohoto území viz prezentace z I.
workshopu. Stromovka – Dědečková (podklady N_data z workshopů).
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Soutěžní workshop - Císařský ostrov
Soutěžní podklady
Oddíl

Název Oddílu

A

Procesní

Podklad
1 Základní informace
2 Schema Worskshopu a způsob odevzdání
3 Důležité termíny
4 Aktéři a schema vztahů

B

Územně plánovací dokumentace
1 Územní plán
2 Územně analytické podklady

C

Podkladové studie a koncepce
1 Krajinářská studie Troja (Sendler)
2 Koncepce pražských břehů (IPR Praha)
3 Zelený prstenec / příměstský park - strategie pro rozvoj příměstské krajiny
4 Soutěž na Císařský ostrov
5 Koncepce mobility Trojské kotliny
6 Generel ZOO

D

Záměry
1 Vodácký kanál Troja
2 Transformace areálu papíren
3 Stromovka - krajinářské úpravy
4 Holešovický ostrov - doplnění urbanistické struktury
5 Holešovice - Bubny - Zátory
6 Administrativní budova záchranné služby
7 Záměry MČ Praha 6
8 Tramvajová trať Podbaba-Suchdol
9 Parkoviště TSK Trojský zámek
10 Železnice SŽDC - modernizace trati Praha - Kladno
11 Záměr zřízení rezervace Trojské peřeje
12 Záměr kácení dřevin na Císařském ostrově

E

Průzkumy a vyhodnocení
1 Průzkum využití břehů (Povodí Vltavy)
2 Biologické posouzení
3 Analýza majetkoprávních vztahů
4 Dendrologický průzkum
5 Prověřování protipovodňových opatření Troja (IPR Praha)

F

Rešerše
1 Zastřešené čistírny odpadních vod ve světě
2 Systém parkování evropských a světových ZOO
3 Holešovický ostrov (T. Just)
4 Věstník za starou Prahu - Troja a Helmovský jez

G

Projekt čistírny odpadních vod - nová linka
1 Projekt DSP
2 územní rozhodnutí
3 Harmonogram
4 Seznam stavebních objektů

H

Technologie čistírny odpadních vod
Prezentace Ing. Libor Novák

I

Mapové podklady
1 Výškopisný plán Prahy s okolím 1920-1924
Císařské otisky stabilního katastru 1840
Plán pražských zahrad a parků 1790-1840
2 Letecké snímky 1938-2014
3 Ortofoto - zaplavené území 2013
4 Mapa technického využití území
5 Katastrální mapa
6 Výškopis - vrstevnice

7 Hillshade - terén a budovy
8 Hillshade terén
9 Hillshade DSM
J

Datové podklady
1 polohopis - pěšiny
2 polohopis - parcely
3 polohopis - technická mapa využití území
4 řezy
5 výškopis - vrstevnice
6 3d model
7 Zaměření koryta Vltavy (Povodí Vltavy)

K

Fotografie
1 EXKURZE - 12.5.2015
2 I. WORKSHOP - 11.5.2015
3 FOTOGRAFIE LOKALITA
4 LETECKÉ SNÍMKY

L

Archivní podklady
1 Foto Kamil Wartha
2 Foto Památkový sbor
3 Historické mapy
4 Historické plány
5 Historické studie ÚČOV

M

Kompenzační opatření
1 Studie proveditelnosti KO
2 Tisk do RHMP

N

Nové podklady

(nové podklady jsou sdruženy ve složce N a zároveň roztříděny)
1 fotografie různé
2 prezentace z I. Workshopu - konference
3 program akcí - ukončených
4 studie proveditelnosti KO
5 vykres záměrů Trojská kotlina
6 Vyjádření - statika - parkování na střeše NVL
7 Informace - vodní hladiny Malá říčka

Příloho č. 5 podmínek soutěžního workshopu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trojský břeh
Jako problematický a vhodný k řešení se jeví předprostor spodní brány Trojského zámku, dnes
využívaný jako parkoviště. Současná podoba Trojského břehu u zámku není vyhovující
(nedostupnost břehu, odstranění vegetace, technické řešení). Případné úpravy břehů jsou
limitovány vodohospodářskými objekty (souběžně vedená kanalizace s břehem – kmenová
stoka E). V návrhu je potřeba počítat s napojením na rozpracovaný záměr Parku vodních
sportů (Viz podklady: D_Zaměry / Troja – Vodácký areál).

IPR Praha, květen 2015

P1

vysvětlivky

závazné části

Situace 1:5000

název účastníka - v pruh 40x460mm

Atelier XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a.s.

název workshopu - v pruh 40x460mm

prázdný rámeček 40x40mm

části mapy mimo řešené území autor využije k zobrazení schémat důležitých pro
pochopení návrhu a konceptu, dopravního schématu celého území.
případně zákresů do fotografií, vizualizací,3D, řezů
a informací potřebných k vysvětlení návrhu
+ volná část dle uvážení autorů

Soutěžní workshop „KONCEPCE CELKOVÉHO KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ
CÍSAŘSKÉHO OSTROVA A JEHO ŠIRŠÍHO OKOLÍ“

číslo panelu, ráměček 40x40mm

legenda:

ukázka panelu č.1

Příloha č.6 podmínek soutěžního workshopu

P2

vysvětlivky

závazné části

název účastníka - v pruh 40x460mm

Atelier XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a.s.

název workshopu - v pruh 40x460mm

Soutěžní workshop „KONCEPCE CELKOVÉHO KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ
CÍSAŘSKÉHO OSTROVA A JEHO ŠIRŠÍHO OKOLÍ“

číslo panelu, ráměček 40x40mm

prázdný rámeček 40x40mm

Ukázka použití design manuálu formou zákresu do
fotografie z území - nepovinná

Rozsah a struktura „knihovny“ design manuálu.
Doporučujeme: zobrazení, zaznamenání vhodných příkladů z místa
Volná část dle uvážení autorů

Ukázka použití design manuálu formou zákresu do
fotografie z území.

legenda:

ukázka panelu č.2

vysvětlivky

závazné části

P3

příklad - název účastníka - v pruh

prázdný rámeček 40x40mm

Atelier XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a.s.

název workshopu - v pruh 40x460mm

části mapy mimo řešené území vodohospodářských kompenzačních opatření
- využije autor k zobrazení alespoň dvou klíčových řezů, vizualizací,
schemat a informací potřebných k vysvětlení návrhu
+ volná část dle uvážení autorů

Na situaci 1:2000 není nutné pojednání celé plochy výřezu, ale pouze pro autora důležitých částí

Soutěžní workshop „KONCEPCE CELKOVÉHO KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ
CÍSAŘSKÉHO OSTROVA A JEHO ŠIRŠÍHO OKOLÍ“

číslo panelu, rámeček 40x40mm

Schéma 1:7500

legenda:

ukázka panelu č.3
Situace 1:2000

P4

Soutěžní workshop „KONCEPCE CELKOVÉHO KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ
CÍSAŘSKÉHO OSTROVA A JEHO ŠIRŠÍHO OKOLÍ“

příklad - název účastníka - v pruh

prázdný rámeček 40x40mm

Atelier XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a.s.

název workshopu - v pruh 40x460mm

Části mapy mimo řešené území (Základní situace obsahující celkové řešení území v
měřítku 1:2000 s důrazem na širší kontext) autor využije k zobrazení :
Další doplňující situační či časové schéma.
Popis řešení a způsobu implementace.
Zákresy do fotografií, vizualizace nebo 3D důležité pro pochopení návrhu.
+Volná část dle uvážení autorů

vysvětlivky

závazné části

číslo panelu, rámeček 40x40mm

legenda:

ukázka panelu č.4

Situace 1:2000

